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Eén laar activl t€1t heeft de Vlaanôe l)amtiportl jBa achter zich. Ean bexogen
Jaar 1n vele opzlchten, duch 6tuk voor 6tuk verd het vooropgezêtte programna
verrezell Jkt

n_e n_:z-l-J]t, heef t ten6l.otte 1n 1978 no8 tree ultgaven gehaald.
Het zal nu verder 6en technisch uitllJnen wordsn betr€ffênde forDaatr aa en-
ste1l1ng en Be11 JkvormlBheld.
En dat heef t beslist f,at t1 ,.id nodl8. Doch zoals Ju11e benerken ls rrDe I)anrl
reeds een prettiB leesbaar bondsblad [lef,orden raarnaar lêdere maand met
belangetelllng uordt ul tgekeke n.

Elke verenlglng komt er 1n aan zlJn trekken, hoe karaktirl6tlek deze ook
mogen z1 Jn. Alle medererkers en hun cluba hebben dan ook blzonder veel 8e-
noegdoenlng net het aandeel dat ze levsren.
Deze infornatleul trisaellnE i6 noodzakellJk, want de 6ezanellJke band tile altlus
gesmeed wordt, brengt ons nader tot dl.e zo noodzakeliJke eenheld van lnzlchten.
Op bet prograrnma van onze llBa 6taan bljzondere vergoedlngen voor de redac-
teuren. Het 1s duideliJk dat de ko6ten voor verzendlng, afdruklêttera voor
hoofdlngen, zelfklBvende dlagranmen en onder andere een [achinelint moeten
vergoed worden.
0p de volgende vergadering van het bestuur zal hlsrvoor een regslln8 op pun!
gestê1d !rorden d1e naar we hopen eenjeder za1 bevredlgen.
overlopân *e nog eens sanen het pro8ramma zoal6 dat door de V.D.L. verd gepland.

DonderdeÂ_Z nov--ember 1-l[ - IJe Vf aam6e I lga heef t bemlddeld tussen De SchlJf
eenerzlJdê en een Antverpse selectie anderzlJd6. De vedstriJd ÿerd op ld borden
gespeeld te Roosendaal .

aQ ngg8-? 
"l!,e 

l-. 1978 - België- Nederland te I.anklaar.
Zondar neer, enwiJ moeten de saarhei d geen gereld aandoen, de prachtlgBtê
or8anisatle dle deze lnterland in Belg1ëh6eft Bekend.
De lnspanningen ÿan DE JUTsTfl ïET ziJn eenvoudlg nlet te verroorden. In één
kernachtlg woord zouclen we kunnen zeggen SMETTELOOS!

De plaatôel,1Jke nêd1a waren geJ nformeerd en ultBenodlgd. Radlo Llmburg(BRT)
nam doze interland op 1n haar nieuw6garlnB en lndien ve onB niet ver8lssên
kwam er ook nog een lntervler ln de ether.
I)e lokale €çezag6drâBers waren aanrê218 op de openln6, dle ze net een Soed-
gameende 6peech vereerden. Ook op de proclanatle ras het 6emeentebastuur daar
en niêt alleen nlet om mêê te Senieten van de aangeboden eretlJn!
Fln âl d1e ardeTe facllltelten dan. Ilen lnterl.and overwaard.l{e doelen op de
overnachtlng net vo1 pensiôn d1e le de Nederfandse Sasten konden aanbleden.
De gratlê dranken die door De Jujste Zet verstrekt rerden aan de spelers.
Het prachtlge aandenken dat ledereen daarblJ nog eeÈ6 kreeg aanSêbodên.
En wie durft het prachtige koud buffet verSoten dat door de echtgenotes van
do leden op een ongeêvenaarde uli26 Yerd bereld!



t

He t Wereldkam PioenschaP
Rosa \IAN LEltlT DE GRES

z7 jn"

Ook de speelzaal ras blJzond€r Soed Sekozen' Ze voldeed aan a1 le voorschriften
van rulmtê en I1cht. De-relkome toeschouyers klamen aan hua trekken zondèr

dat de komfortabel "p;i";à; 
à..lnumere 1n hun concentratle Eerstoord korden

yordên.
N;il;;i. verdlende fellcitatles voor deze voorbeeldi8e or8anlsatle die

àfÏu", mo6aliJk schlJnt 1n het Vlaamse fand'

I S.-!g-9-49. g9*i--t2?8 I{et Europees ploogenkamploenschap te T1f1i6 (USsR)

Tvee spelers ,rn oor"-1"à"n-*"roà' gàselq(eero orn de Bel6ische kl euren te

;;;à";î;;" 1n Rusl-and. Frans cLAESSnws (u'll') van Tranclub Brabo en Georges

DsINTER van Dancfub cànx naatten 6anen met de Lulkenaars M' Gré8olre en

A. Mâgonette de verre re1e.
De vlaamEe Dansportllgà-iergoaaot de relskosten voor ?5% zodat 6e1d Seen

hlnderpaa]. ,o, ,o"..o'roo" t,t deel'nanewll'Verder rqrd- rlerlae{en dat één

van hun beiden het onderrer_p zou kun-nen_ roràâ, .r", é.o ànderltc.as MaSonetterr'

2] ê-n e4 septqmber 19?8 DenksPortfe6tivaf te Knokke'
Op het progranna een Iïterlanà tu"""' Be151'ô-Ne derland-Frânkrl ik en sen

simultaan door de E"b;;;à;;" verpoert (t'ù') tegen veertl8- te6ênstanderÊ'

{UI -gre -K-18.D.8. 
deze orga-nisatie .zglrtter bltktten of blozen a1ç de har

ôpe n Dafiinfo ,".e, 
-t,rt""i ue dlt allàen naar tegensprekên en bet'reuren *)

HetenlsedatcleK.B.D.B.noestbijdra8enUa6hetaamenstellenvandenatlonale
;i;"s ;; het contact'iààà"" not- de Nedàrlandse en Franse Danbond'

iiet Ëerste werd ul tlem iàaaan, het andere eenvoudlg vergeten'

Iroor de raakzaamheid van de v.D.L. *"'u t:';":'"î:1î:i."ir;"ÏJiirii'l:;'
fieapost 1n het budget van rulm 2'O0O F'

aa, was het zulvore re6ultaat 1ra-4 het
tar-la'a t vair de Viaane e Ll ia '
ebben rechtgezet en dank te hebben
end hebben. UIe mo8en 6tellên dat
een6 Setoond hêeft hoe het Ju16t noet'

oktober rCZÀ HeU eer6te nummer van I'DE DAM rt verschlJnt en een naand later
uàruct: Jnt---iûnmer t'ree met een dan6etind JaÊJe aan'

? 9-i( tglg*f 19.?-8 De door de V.D.I,. Seplande rondrels van D't' RlJsoord moet

ào'i"i fàatÊtÉ oe.rUiit argeechre;en worden onÿ1I1e van zlekten bil de

I1e d erl ander6.
Dêrel-6ko6tenvooreenverbegenUoordlseropdeWereldkanploenschappente
Arco (ïtal1ë) moeten niet u1Ï6ekeerd woraen ondat onze kampioen Hugo VERPOEST

hier:voor Seen tijd kon ulttrekken'
Dames glng OOk nle t door zodat orize kamploene
thuls kon bllJven en ook deze gelden ln kas Sebleven

Zlj zullen echter wel besteed uorden op de propagandadag te St' Trulden'
;;;"i;; cenk d1e deze zvare lnrlchtlng op zlch heeft genornen heeft a16

It.*"fa"t,r, februari 19?9 gesteld en hierna za\ de vo11ed16e plannlng
àru ln het budget vervat ta6r ult8evoerd zljn'

WAT VOOR BET JAAR 1979?
++++ ++++++++++++++++++

De Vlaam a nan onlangs het lnltlatlef tot 6tlchtlng van een

yLeam-e.g-- atle d1e speci'fleke stappen kan ondernenen blJ het
Mlnlster EÉi C,f t"'. Z7 I zal later gemachtl8d zlJn om 416

ee16te advlês te Seven b1J aanneldln8en vân nleure denksporten'
i"n .tg"uu"rdl8de van dezË confederaii e zal zlttlng krlJgen in de Hoge R8âd

âià a""mrnrstei deebetreffend van advlee dlent'

L



Een Vlaan6e Denksportfederatle kan verder coordinerend optederr tuEaen de
Vlaanse Dam, Schaak en Br1d8e1i8at§. GezameliJke progrannaop§tellin8,
voor ds propagandallt het Vlaanse land alsook etructuurvergeliikinB zullen
tot de toekomstlge taak behoren.
De andêre de nk6portpartnora hebben rond dit tiJdotip ver8aderlngen hieromtrent.
Vanyêge Mevrouÿ de Mlnlster De Backer-Van Ocken kre8en IIe eên ultnodl8ing
om op , decenber laatstleden het voorontuerl_ trs!_ igsree! te komen bespreken
1n het kablnet van de heer De no no-Ei-Î]-

Samen net de afgevaardlgde van de schâak en Brldgellga hadden ÿe een
gesprek met de kablnetchef qn D!. F,., V-q n qj| n Eosçchqf,van BLOSO.
Zonàer 1n dêta11 te gaan, vârit âat iou-'onsivt.l le ve. voerenr kunnen re
het voLgsnde Dededelen.
Voor hst Jaar 1979 krlJgt de Vlaan6e Damsportllga v.z.y. veer 6on 81oba1e
propaganda toelage zoalB dit vaa voor 1978. Het bedrag noet nog bepaald
vorden door de n1ni6tr1'êf 6 dlen6ten.

Vanaf 1 Januarl 1980 zal het nieuÿe dêcreet zorgen dat we subsldles krljgen.
Deze toelage ls drlevoudl8. lo een baslstoelage 05.OOO f.) een personeels-
toefage en een rerkinge toelage. Hlernaast no8en ook nog propa8andatoelagen
aanBêvraaEd Yord€n.

IIet totaal bedrag dat hiermede gêmoeld 1s, draalt rond de l.,OO.OOO F.
fnmlddele stuurde ons bestuur reod6 een ultgebrê1d verslag van haar
activlteiten 1n l9?8, eenoverzlcht vanhaar ultgaven en inkoneten in 1978t
een prograûna van de voorzleno actlvlteiten i.n la79 an een begrotlng voor
19?9 naar da nlnlstri'éile dlensten.
Ook over het voorontuerp heeft het beetuur van de 11ga zlch inrnlddel-s verder
gebogên.Haar conclusles zà)- ze trachten te concretl6eren ÿ14 de decreettekst
op de volgende vergaderlng te rrussel.
Helaas noesten ye te AI.LEUR veer constateren, da! andgre mensen trachten

âè éer tê gàan lopeir vdor-hat dbor rie Viaanse Dansportllga gepreateerde werk.
ù over tôelàgeir raarvoor de K.B.D.B. nlets mag voor doen, Sedaan heeft
et doen lan i" biJzonder mi6leiden.l.

Niet de K.B.D.B. zôrgt voor toelpger voor de V.D.L. doch de V.D.I-. kan voor
toelagen zo"gen ÿoor de K.B.D.B.!
Tndjen bet huidige bestuur van de (onjnkli Jke BeISi6che Dambond alsnog de
11ga r1l erkennen, net haar eindelj Jk wil praten, !a.ar bri.even w11 beantwoorden
en de eisen wll lnwilligen dle het mlnieterie vla ons secretarlaat 6tê1t.
Deze ei6en omvattenonder andere de aânpassing van de statuten van de K.B.D.B.
aân dlie van de vleu8efs ( neen, nlet andersom ) een parltaire sanenstelling
van het bêêtuur van de K.B.D.B. (dit houd nieuve verklezlngen 1n)

Eo,rrgliJk ,â1 a" NqB.-D.8. eqn â-ndele h-o-u d i-r-rg aannenen ten voord-ele --van het
gàngren_fn Bel_gi!, zonlet verllest ze ÿar, de Vlaatee zllde â1Ieen aI 7r.OOO F
1n één k].ap. (5% op onze toalagen uordt door BLosO aan het overkoepelend
orgaan ul tgeke erd )
Eind februarl begln naart za1 getracht vorden om een ônt[oeting te faten
p La;çæ tussenhet eerste bf lndentlental ul t Nederland en een 6electj-e
Vlaâmsê eerste klassers.
Doel : een eerste contact net de bllndenlnstltuten .

Tets later cursus6en voor arbi ters 6n 9-"n]g"lflg_Ig door gediplomeerden van fl r'

Konlnkfljke Nederlandse Danbond. De Heer VAN DEN B0SSCHE beloofde on6 deze
6tâge6 met f,inacl'é}e nedewerklng van zljn departemenL, tlJdene de vêrgadering
te B.ruasel op ! december 11.

LAp"i1 een Vlaam6e ieugdselectie te8en junioren uit zuld-Holland.

:!t_Igl een Vlaanse tienta] tegen Noord-Brabant (Nederland)

rln juli het Europees senlorenkampioenschap te Bolzano (Itâ1ië)

$ -.qgg3:jr 6 dê Vlaanse propagandadag Le Brugge (Of?)

J_n decenber het W.K. Dane6 enJunioren tc Ansterdam.

Tenslotte de begrotln8 die de v.D.l . lndienrle blj BLOSO bedroeg loc.600 F.



Vt a,a,ïn se Damsportliga
VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL

Dj.t zlJn de l$leuwJaar6 en kerêtmlsgroeten dle ÿe ontvlnSen van Dr. A. VAN DEN ELZEN
van H.D.R. Ro6ma1en. WIJ bren6en ze over aan onze leden 1ezer6 en tenson hen een
biJzonder gezellipç kerstfeest en een voorspoedlS 1979.

I{et be6tuur zet het Jaar beloftevol in, vant tenslotte en re de leente dle
het ont6lag van de Heer E. Robben6 heeft tereeggeblacht nnen vulIen.
De Heer }Iugo VERPOEST werd door het dagellJks beatuur van de Vl-aan6e Da[6port11ga
ad lnterim aangesteld a1s voorzltter van de V.D.L.
lfll j heten hem vanop deze plaats wêfkon en hopen dat zlJn blJdrage tot de groel
van onze 11ga niet mlnlem zal zIJn.
Verder wensen ws onzê col.legar6 van de Waalse Dam116a eên voorapoedlge groel toe
en de mensen van de K.B.D.B. eeh Jaar vo1 bez1nn1n6.

, q^ L eQ Q,.*-l/'' Het Bestuurr



9. I. lÙeiss

1 O. Féraud

Eindspelen.

Red,ac tie : Jos Deelen. Damclub Genk.

De oplossingen van het decembernulnmer:

+2 -18 (3 1 -17 ) t g -t= Qo -z t ) r -za

3l -se)za-zz(la-q )rc-lz errz - oppositie.

35-4o(25x1 ) +o-+n ? -a) 45-14 .

17 -1 1 (26-l lgedw .) t -+5?t*so) t t -l
nu op (ro-r l)+s-tz(ttxz)tz-7 en op

( ro-o )+>-to(6-1 ) 50-45 .

4g-4o(26x45)t -t (+>-lo) 1 -6 .

!!:-2

3L-9

31-z

nr. B

Met de d.erd.e reeks blijven we

in het l-ichte genre.

Voor alle standen geldt: wit

De cijferstanden:

nog steeds

speelt en wint.

11 . J.J'.H.Mertens rrr. 9:lüit 234, 50 en dam op 25.

7a
)\) o

78, 39, 40.

50.

42, 44 d.am op +O.

op 4-l .

12, +4 dam op 34.

op 22.

H:-19

H:-11

2!:-L?

Zwartz 35,

tüit z 37 ,

Zwartz 29,

Ïüit z 11 ,

Zwart: dam

hrit z 11 ,

Zwart: dam

12. J"J.H.Mertens

Veel oplos-vreugd.e !
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Een j-nteressant partii f ragment uit een parti j
om het kampioenschap van de Lierse Damkring.
De twee leiders, Danny Verschueren (wit ) *,
X'rans Claessens (zwatt) spelen tegen el-kaar.

Diagram nr " 1 geef t d.e s tand na d-e 53ste zet
van zwart 14-19, die hierna 11-28 verwachtte,
hetgeen ook geschled.de.
Wit heeft nu wel een dubbele dreiging en

probeert met 28-22 ziyn }ange vleugel te
ontLasten, daar zwart d-an 18x27 moet sl-aan.
Toch is d'e afwachtende zet 71 -27 be ter '
Zwart speelt na de tekstzet 2L- 17-22

2L- 28x17 21x12 fu- 18-55 1o-1 4

fu 17-28 15-20 (a" lange.vleugel van zwatt
is nu ekononi-sch ontwikkeld) &- 31-27 2-7

fu- 42-1e 20-24 40. 3+-1O (wit mag niet
58-11 spelen wegens 16-21, 21-29 met schijf-
winst) 40. 24-29 ! Beknot witrs tempi en

beperkt ziin mogelijke zetten.
(zi. d-e volgende varianten):

r. zB-22 (zg-ll) yxzg (zl*l+) 7o*1g ? a-u )

27x16 ( t exla ) n-lo ( r z-r a) 45-40 (t a-zz)
40-15 (e-rz) 1o-2+ (tg*lo1 35x24 (tz-ta)
19-14 QI-ZA) r"t winststand.

rr. 48-43 (Z-lr I 28-22 (or?) (t 2-17) lo-z+
( t gxlo) 15x51 ( t z*+e ) "r,- 

wint .

rrr. +B-+1 (Z-rr ) 38-55 (zSx+S) lo-z+ (tg"lo)
2axlo (lz-ll) 25x14 (gedwonsen) 18x22
met winst 

"

Terug naar d.e parti j . Wit speelde Yru 41 :- 45-+O (rr" diagram nr' 2) '
Ervolg<leechter+1 . 14-20! 42.25x14 19x1 O +1" 28x19 13x24

+-+ . -Jox1 9 Zg-31 4L_ JBx29 18-22 fu 27x18 1 2x45 47 . 35-30
4ÿ5O 48: 10-25 29-11 49. 25-20 B-11 5-0.- 1 9xB 17x25

5!-j-ag.a1z'jxî1%-J6x2710-1452-52-287-12%-,28D25
t z-tt fu_ z3-t e àO-11 56.. 27x56 1 4-19 fu- 36-11 1 6-21

en wint.
Vooral d.e uitwerking na d.e 4Oste zet, 24-29 van zwart, is boeiend.

Analyse d.oor Frans Cl-aessens.
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AANGESLoTENBIJDEKoNINKtIIKEBELGIScHEoAMBoNoENoEVLAAMSEoAMLIGA

SECRETARIAATs CLAES C. E,VAN DER VELDELAAN I\/ZA NIEL 26110

BRRBOOOO
Neen onderstaande dlagrammen zlJn nlet afkomstig ult de
de interclubcompetltle. I)aarvoor hebben ye teveel kleur-
loze partiJen gespeeld. De w1I om punten te acoren waÊ rel
aanyeziçt doch het ls duldeltJk Sebleken dat het onze
vertegenyoordlgers mangelt aan competltle.
Nu moeten de lezers weer nlet gaan denken dat de G.D.C-ers
geen onkele deftlge partlJ hebben gegeven. Neen er raren
er we1 enkele blJ dle blJzonder belan6rekkend uaren.
In de eerste plaate denken üe aan de blzonder spannende
match tussen Edward Van Boure1 en Mlchél- Grégo1re ( NM )
Onze vertegenuoordlger stond zelfs rulu beter dan de
Luikenaar doch U ueet waaraehlJnllJk zel.f dat van deze
sterke opeler wlnnen een ander paar mouwen 1s.

ook tlJdene de laatae ronde gaf Edrard beste partlJ tegen een paEslove Cl-aeesens
doch het nachtellJk yoek-ênd en d6 üeln18ê 61asp vreekte zlch door hen te
laten blunderen.
Johny AbelshauaeD pa6 horstel-d kon nog enkel de laatste ronde neeapelen. De

hlelàet raardoor h1J ten onder glng ras blJzonder Janmer en beallste een partlJ
dle amper op dreef aan het konen uaa. Danny Verschueren had het daarna nlet
moe1l1Jk Eeer oû de zaken af te ronden 1n zlJn voordeel.

Gllbert Claes blêef taDellJk regelmatl8 doch ye kondên ons nlet van de lndruk
ontdoen, dat hlj steeds enkele puntJeo Ilet 1188etr.
Chrlstlàne Claes epeelde gl-echts 6en luttele keer nee en ondake haar Sebrekklse
condltle stond z1J haàr nannetJe.
K. Dê Raedt tênôlotte heeft zlJn 6lechtste aelzoen achter dê ru8. Het meerendeel
van zlJn partiJea haal-den de dertlg zetten nlet een6. Volgend Jaârr 1nd1en
wê nog needoen aan deze redstrlJden, en dat wordt betvlJfeld, ls onze penning-
neester ons een degelljk€ revanche verechuldlgdl

NTEUW BLOED.
Het re6ultsat van de tljd welke ye 1n Jeugdclub I'De Zwanrr stakenr b11Jkt
vruchten af te werpen. Een tlental Jongeren tu§sen l6 en 24 Jaar hèeft besloten
om op meer ernstlge wljze mot de schljven te Saan Echulven.
Ook kre8enTre kontact mBt de plepjon8e Alaln Van Reeth, een on8eloofeliJk talent
en rB hopen met dâzê vernleuwde basls de vofgende Jaren naar buiten te kunnen
treden.
En voor rre het vergêten 3 AAN ALLE I,EDEN EN SYMPATI.SANTEN EEN GEÏ,IIKKIG EN

VOORSPOEDTG MET'WJAAR . MOGE 1979 BTJZONDI':R VET]L DAMPLEZTER BRENGEN ! I ! ! !
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Tndlen de vltspel-er hler z1 jn 8r1Jp8r88e vlngers nlet kan bedYln€ien om een
dan te naken v1a ll-f en 6-1, dan rlskeert hlJ renlse. tr]en veel beter idee
l1Jkt echrer rl-?(4ox29) 1?-tl(5xr?) 46-41 ()?x46) 26-21 (46x1) etx54(1;ç1,61
45x40. Geestlg nletwaar? Doch had II het gevonden ln de partiJ? (Neen ik ook nlet)
I(1Jk .;Ë -;;î oiagra, tî"e. 8., pracht vr"-à-..n-lr"tnstano a.i-"-""n àorpo.itlt
16 van Harm Wler6ma. W1o dacht dat de Uereldkamploen alfeen naar ti tels bijeen-
damt, rubr'1eken voI§chrlJft, boeken BchrlJft, slnultaans geeft en damdenonstratles
1s er reer naaêt. Bulten 21 Jnalternatlef beroep, de rrHarn l,Y16r6nra Productionstr
houdt de grootmeester zich af en tos ook nog eens bezlg rlst het conponeren
van indrukvekkende stondJe6. Hler betreft het eon practl6che danconrblnatle
dle ons een idee teeft van de veBlzlJdlgheld van do Frle6:
t?-rtG6x1?) tr-29Q4x42) 44-4o3rr<11) 

'o-24(1rxr9) 
49-44(1?x28) 48xlo(4x15)

4h44 !
Bij dlagran drle zouden re eên vraagteken kunnen zetten. Want hler 11Jkt absoluut
nlets aan de hand en renlse 11Jkt ztartÊ deel te gaan rorden.
9-401-26) 01? 4x42(26xJ ) - nu nlet los 6taan uegens 16-12 - 16-4ll! Met deze
prachtige stllle zet rlnt w1t d1t e1ndaps1. Nognaa.trs bl1Jkt dat danrnen een

:l!"1iii"" _lojemI ooe vat_1-s -vo1 
onvoorspelb_are verraÊ61ngen. _-----

Een berucht geworden zetJe u1t het kamploenschap van Neder]ând l9TS.Inderdaad
alhoouel Johan De Boer nipt de krallflactie miste voor Arco, laat h1J ln dl.agran
vler z1€n hoe SevaarliJk hlJ achter het danbord 1e. SJoerd Vlsser Epeelde
onbewuet van het drelgende gevaar (14-19)? en nu beglnt de V.A.Èer 1n ziJn
reelder1ge baard te fachen en vervolgt met :
2?-21 (16x29) 1?-31 Q6\5?) q8-42(l?x48) 39-54(48x1o) ?5x1 er dat noot se n1èt
4 e e r .lle_f als f__e-p_g-19.n--!e Âe n 4 e b o n d sbur e aum e-q9!glEgll_._
Natuurl-1Jk komen biJzonder veel Etandên uit Nederland. Eet aantal partlJen
dat daar ten lande gespeeld rordt op een Jaar iê nlet blJ te houden.
Dat blzonder veel standen gepubllceèrd uorden 1n a1lerlel vak en clubbladen
draagt ar bij toe, dat h6t kunnen van onze Noorderburen overal ter rereld
op het bord uordt Eezet.
Het iB een partl.Jstand dle vlJfde afbeeldlng. J. Haytlng met ult probeerde
even de lokzet 38-32 on op (24-10)? een achlJf 1n üe plkken vla 35x24(18-21)
29x18(2Cx2?) 3t)-)r(11x22) 28x6(9-1r) 41-3?(8-12) 3?-51 Q5x17) ta2x22. H. Duvzer,
beuusi of onbewuat, dat zlJn se nlet te vetengekomen, trapte er echter nlet ln
en l1et zijn opponent me! ziJn be8oochê11ngen en dronen verder spelen.
Kon re stappen dan toch maar eÿan af van dat Nederlandse geweld en Saan naar
Frankrljk waar toch ook nationale kampioenschappen gespeeld rorden.
De synpathleke Jacque6 Vi6né, ons welbekend ult het Europeea karnploenschap
te Bru66èl en al.s lelder van het Franse team dat verleden Jaar te [nokke
achter de borden zat von op bijzonder elegante ulJze zijn partlJ tegen Maubon.
È{âubon met wlt betrachttâ een êenvoudige afruif door 29-24?(19x1A) 34x25 en
nu komt het zoala altiJd z (18-2t) t 28x19(l4x2r) 25x5(22-2?) Jx21 (1?x\5).
En als je denkt dat dit alles is wat over
Je nj.e b langer biJ de tiJd. J.P. Rabatel
alleen waarderlngssystemen ontwerpen (Ofe
van bi jgaand miniatuurtje ( diagram ?) dat
le1dt? 10-24( r Axç ) 14*Zg(+qxlZ) 3gxlg "

onze zuidergrens Bcbeurt, clan ben
r dê nleuwe Franee kampioen kan nlet
z1Jn naam dragen) doeh wat denkt U

kort en bondlg t,ot een fraaie rlnst

Het laatste b6wlJ6t nogmaala dat ook topspelers blunders kunnen begaan.
Nedêrlands kampioenGchap dacht Frank DroEt (met zvart) door een yoorfoplS
zljn 6r,i.and sterk te maken. Wit, Van Âa1tên, vond het nlet zo moe1llJk on
daarna uit te naken : (18-21)? 29x18(8-l 2) 36-311(12x12) 33'28(22x42) 71x2
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In de rubriek "Partijen van Grootmeesters't volgt hieronder een parti-j uit
de voorronde van het verleden jaar te Italië gehouden Irelel-dkampioens chap

tusserr oud-wereldkampioen Tsjegolew net wit tegen de Nedellandse belofte
Gerrit 3ooü.

1. 72-2a 19-23 2. 28x19 14x21 2:- 13-28 27x52 !:- 17x2e 10-14

în-r 14-19 6. 44-59 !-i0 'l . 41-37 9-14 e. 46-41 17-2?

Ç ze*tl 'tzxzt 10. 17-32 7-12 1,1 . 41-17 4-9 12:-50-44 1-1
T,. Sl_za 19_21 

-1!_1 
z};t g 14x21 TG opening is tot-nog toe rustig vertopen)

11 n+l t1-17 t§. 44-39 7-11 1l-:-34-29 23x34 le.4ox29 20-25
(G witte stand lijkt nu wef iets gemakkerijker) lg. 3z-za 9-14 20? J7 -32
11-19 21 . 29-21 natu",:r1i- jk ! 18x2 -a !2. 33x11 . Ax19 21' 31-27 2-a
24. 19-31 8-11 25. 41-19 21-26 26. 49-+4 (beter was lniet 42'17 ; na de

Ietstzet kan zws.rt een d-ubbel-e ruil nemen om te trachten ziin stelling wat te
veïbeteren) 26-11 27. 27-21 16xzi 232 12x21 17x26 29. 36x27 14-20

30. 4Z-r7 ZO-?4 
=l 

. +t"-+O (wit gaar îriop conbinatie spefen en dre1.et 7't -11 ,

-47-41 
,19-14 enz.) tà-ta 22247-+2 3-a 172 17-32 10-14 14. 4o-1+

(de beste ; op 42-17 speelt zwart 24-29 33x24 19x3O 15x?4 15-20 24x15

1+-2o 15x24 18-21 29x19 a-12 '.9x17 11x15 net renise) 18-2, J5' 4a-47
14-20 (d.lt is zeker niet goed, zoals uit het verdere vervolg ze1 bliiken ;

beter was geweest bv. 8-l 2 34-10 25x1+ 39x3O 11-1 6 42-11 6-11 +1-19
11-17 3O-?5 17-21 45-40 12-1A 40-14 15-20 34-10 21-291 en ondanks de

overwegende stand kan wit net 28-21 njlet wi:l!er: kregens pl-akkers van Boom!

men ga dit na! )
Terug naar de partij.
fi. ,4-3o ?5x74 Z-:-39x3o 24-29 3e. 33x24 2Qx29 22' 43-39 13-14
(iàer niet goed, aI is 79-31 hier verboden wegens 8-1 2, 12-17 eîz '
Verd.er was 39....29-1+ ook niet aI te best wegets 30-24 34x+1 3ax49 19x1O

35x24 A-12 28jx1"1 11x31 24-19 en zal doo]! overmacht lÙinnen' daar zwart nog

een schijf moet offeren on ook op dan te konen.)
Alfes bj-jeerr had Boon het bes;e nog 8-12 moe,e:] proberen, met een tanelijke
remisekans. 40. 19-34 29x4o 41 - 45x34 15-20 ( trachtTsiegolew nog te
verleiden tot 27 -21 26x17 2A-22 11x4a 30-25 4ax3o 35x2 i d'oordat wit nu

2naà1 op slag staat' kàn zwa;"t met 23-29, 29-14 en 3+-+A r:og juist de remisehaven

binnenvaren. Ijdel-e hoop vool: cllze Noolderbuulr want de Rus heeft dat natuulliik
sezien 1 42-L 18-11 20-24 o1? 43. 2A-22 8-13 fu- 42-17 11-17 45' 22x11

àill q€lt STza z+-zg 47. 30-25 Al-Ies sluit aIs een bus! 29x4o 4a' 35x44
en Booû staakte de hopeloze strl;d.

Wil i{ensen geluk met hun verjaardag:

Pierre Nelissen
Valère Hermans
Francois Robelrns
Paul Dirkx
Yvo De Baetselier
Frans Cl.aesserls
Francois Th-r,'s'laert

l-qs Claessens
iaul Verpoest

Damclub Genk
Damclub Brabo
Lj-erse Damkri-ng
De Juiste Zet-Lartkiaar
Damc]ub Brabo
Lierse Damkri-ng
Liers Damkring
Damclub Brabo
Darnclub Brabo

1 0 januarl
1O januarj-
12 januari
15 januari
17 januari
19 januari
25 januari
27 januari
1 februari

58 jaar
11 jaar
12 jaar
21 Jaar
29 jaar
72 jaar
34 jaar'
43 jaar
42 jaar
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De resultaten die onze club in het zopas beëindigde i[terclubkampioens chap

behaald treeft, zijn niet van rlie aard om eI gedurende lange tijd hoera over
te roepen ; slechts een 4de plaats (4 overr'Jinningen eq J nedetraget') kw"m e'
uiteindelijk uit de bus. AII-es blieen biizonder te-Ieurstellend en zeker beneden

onze mogelijkherlen. Maar wat wit nen? Als er geen enkele wedstrijd met een

volledige ploeg hrordt opgetreden (in Brussel zells net J man!, beschaüend voor
een club die toch d-e Belgische karopioenstitel harl te verdedigen), kan men weinig
beters verlachten! Bovendien werkt zoiets deprimerend op die 1eden, die lrel
elke uedstrijd meespelen, bv. Rudi ten Berge, die in de interclubweds tllij den

altijd zijn beste beentje pleegt voor te zetten en dan ook geIÙoontiik de meeste
pulten weet te behalen, moest ditmaal tot 2maal toe met een nedellaê8 genoegen

nemen. slechts voorzitter Dsinteï trok aan bord 'l zeer goed ziin plan en verloor
geen enkele pa.rtij, hoewel hij toch enig zeer gereputeerde tegenstanders aIs
Michel- Gregoire, Frans Claessens en de Kongolees Houngou moest bekanpen ;
1O pulten uit ? partijen 1s aan het eerste bord atleszins een zeel behoolliike
uitslag.
van!,rege de sl-echte opkomst kwam het 2de viertal, dat vorig jaar toch op fraaie
wijze kaupioen in de 2de afdel-ing lrexd, natuurliik helenaal ni-et aan bod'
Enige malen waren er naar J man ter beschikking en tegen l,uik moest er zelfs
totaal forfait gegeven worden. Alvorens deze l,Iedstriiden zo snel nogeliik te
vergeten, past er vooï verschillende onzer leden toch wel een ogenblik van bezinning.
I,Jij als Damclub Genk hebben in ons vijfjarig bestaan een goede naam verworven
i-n de Belgische damrarereld en het is zaak oû. deze ntet atleen te behoudenr doch
ook verder uit te bouwen ; meergenoemde feiten nogen NIET IvIEER gebeuren!
In efk geval ovenÿeegt men sterk om het volgende seizoen net slechts één viertal
in te schri-jven.

91v!\esrrg:r::!el.
Door allerlei o[standig]ieden is er in de maand december vrii onlegelmatig gespeeld
en er zulfen dus enkefe inhaaldagen ingelast 'r{orden. De onderstaande stand geeft
dus geen geheel zuiver beeld van de krachtsverhoudingen ' al springen 2 zakel_

diïekt in het oog" Ten eerste de biizonder fraaie prestatie van Ereddy Bolghoms

en a1s tlreede het feit dat er weer heel !,rat flebeu.ren moet om Dsinter van zijn
4de titel af te houden.
Bfj d.e jaarwissel-ing hlas d.e stand als volgt:

gesp. $ehl.

1 . Dsinter George 1L
2. Borghoms Freddy 11

1. Ten Berge Rudi 11

+. Verhaag Christ 1 O

,. Roncada, Gino 11

6. Vanciormae] Jul-es B

'7 . lüolfs Mathieu 9

B. Benaets }lubert 11

9 ' l^Iolf s wi11Y 11

1 0" Claesen ALbert 1 0

1 1 . Dirkx Paul 12

1 2. Swerts Jean 9

13. Rumers Jozef 1 O

1+, Demers Betsle 11

15, Ramaekers Hugo I
16. Nel-issen Pierre I
1-l . Verheyen Lrzzy 6

18. Vaelen André 9
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De 1e stand j-e uit een bekerwedetrijd tussen
ÀIbert Clae sen en Pierre I§e1issgn. Er werd als
volgt geBpeeld;zwart 17-21 2B-2) 13-19 ?2-18
1 9ii:8 I --13 BX1 9 gedw . 25-20 1 4X25 36-31 26.:i37
41 X) 21 -2t, 3-1 4 4-9 14x3 11-17 3X21 16)i27 met
schijfwi,nst en nadeqbglÈ_pgltijwinst voor wit.
Nr. 2.Clubkamp. vall Genk rwit Dsinter tegen Llzzy
Verheyêrl. Ewart had hler e en praeht ige lok zet
kunnen proberen met 13-18;a1e wit dan 39-33
had gespeeld yvas er gevolgd t 9-13 33X24 15-?Ohad gespeeld yvas er gevolgd t 9-13 33X24 15-?O
24X15 ?3-29 34X23 25X34 4OX29 17-22 29X17i 1'9X50!

IIet 3e diagran ie uit een partlj tussen Ylilly
tiolf s met wlt tep,en Hubert Eenaets.WanLleer zl art in dlt klaesieke stand-je 5-11 zou spelènrdan krer.g tr.i j a1s volgt de kous op de kopr 2f-21
26X17 35-30 24X35 34-29 ?3X)4 )')i30 35X24 28-22 X 32X)

lenelotte nog iets uit het arctrlef van de redactie. Dslnter tegen
Hogendoorn (interclub clarncl. r t Oosten tepen Constant)Zwart meeàde zichuit de opstuiting te bevrijden en speelde 19-21 .Er volgde 3OX19 23 34
)5-301 1)X35 28-2) 18X29 33X2.

Snelddirmen in Genk.
Traditlegetrouw werd het halfjaarLijke sneldamkampioenechap van Llm-

burg, gehouden.0p B januari traden 14 deelnemers ln het strijdperk.Er
rierd met g,enelcltge anlmo geepeeld en er kwam ook een geweld.igé winnaaruit c1e bue.Ilet was niet de dubbele kampioen van vorig jaar Géorge
Dci-rrter,die het hazil errloch we1 Rudi Ten Ber6çe en dat met de fo::ni.da-
bele score :yan 25 op 26 punten.Slechts Albert Claesen kon remise halen
tegen de fantasi,recn op dreef zijnd.e Rudi.
ite ei.nsta".d rryas als \ro1
f . iludl Ten tserge
il . George Dsinter
J. Fredrrÿ Bor;:irüi rli
{ . }iu$o }1ama c ri c i's
5 . f'au1 :Jirkx
6/7"iYil.Iy rVolfs
6 / 7. Il. Vand e caet sbeelc

gtr
2l
2'.à

17:
16
15
14
14

B.Hubert Benaet s 13
9 / l O. i,{uthLeu Worf s 1Z
9/1O. Gino Roncada 12
1 1 .Chriet Verhaag 1 O
1 2.A1bert Claesen g
13.Betsle Demers 2
14.Va ndemoortele 1
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1 . Fredd.y Borghoms
2. Betsie Demers
3. Hubert Benaets
4. Pi-erre Nel-issen
5. Paul Dirkx
6. Hugo Ramaekers
'l . Christ Verhaag
8. Ed.dy Smeets

Probl-ematiek.

Voor de problenen 51 t/il 60 waren er uederou 6 oplossers, die ûel- hier en daar
een steek lieten vallen"
Ilier volgen de juiste oplossingen:

nr. 51 : t7-tt (x ad.r-ib.) 22-17 (x ad.lib.) tl-tt (zxt') zg-z+ (+>xZe)
z5-zo (texzg) zoxta (36x7o) j5x71

î . 52. 14-1o (1>"2+) lg-ll Qgxla) 2ox9 (4x11) 15x4 03-19) +-to (tg-z+)
to-ts (1a-+z) 4txll (i6x47) t5{3 Q7-16) +e-+t (lerqt) 13-15

nr. 53t tg-l+ Qgx+o) +l-te (sz*+l) 49üe (4ox49) tz-lo (+g*>) 5ox46 (5-14)
rr-ro (t+"1) 4a-42

nr. 542 lz-zl (to"+=) 49û8 (11x22) 21-171

nr. 55: tl-tt (zl"+l) 11x4 (47x24\ tl-to (:,t+) zz-t7 (tzxzt) +-tt Qe-=t)
37xt7 (+-zo) 3+-29 (z+xti) 15x16

nr. 56: zz-ta (t3xzz) 15-10 (ixi4) 15-1o (z+"++) i3x4 (44x42) 4x27 (21x12)
48x1 O

rr:_-il2 z4-tg (t3xzz) 7-za (ax+s) z7x7 (25x3i) zexe (zxtt) 36x27 (49x21)
6x26

nr. 58: +z-la (to-=s) ze+z Qgxzl) lt-lz (lg"ls) i2x7 (D-to eeaw.) 15x4
(z-tt; 16x7 (33te) 4-22 (1e-4r) zz-tg Gt,t+) t-t (t+-tg) 1-6
3g-+t) 1-21

r"._-59: 31-2a (23-29 sedli,) +1i7 (17-21 sedw.) +1-19 (29-11 eeaw.) 32-27
(z1x4i ae teste) +zil (q"zl) t9x1o (15x4) z5x1z

Enkele inzenders vonden inderdaad de oplossing van dit zeer fTaaie werkstukje.
Janmer genoeg gaat het hele geval niet op, want na 33-28 tt ervoLgt zw art
doodleuk met 'l 1-'1 6 en er volgt dus 28x1 0 15x4 25x21 16x76 en lrit kTijgt de kous
op de kop. De enige di,e dat aantoonde r,ras Betsie Deners. Proficiat.
Zij was dan ook ditmâaI de Deste met 1O2 punt.

nr. 60: 45-40 (39ü1) l>-zo (z+"++) tt-t (zxtt) rc-lz (ll*ze) zzx4 (1ixz2)
2b-2o (tzxz+) 2x5o

De ladderstând is nu a1s volgt:
61

5ÿr
5B
57
40
35+
50i

9

Lanklaar )
Genk)
Genk)
Genk )-\Lanklaar,
Genk)_\
Lan]..]-aar )
Genk)

- Hierdoor i-s Freddy Borghons de 2de winnaar geworden van deze laddefl,redstri, j d.
Eij krijgt een prijsje en begint uiteraard weer onder aan de ladder.
0p de vol-gende bladzijde virrdt u een naeuwe serre vraagstukken.
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Voor all-e vraagstukken gel-dt weer: I^Iit speelt en l,üint.

De seri-e is nj-et a1 te moeiliik, al zi-tten er natuurlijk

wef enkele addert jes ond.er het gras. Persoonl-iik vind i-k

nr. 78 het mooiste probleem. Van rII. 71 lÀIordt tevens

het afspel gevraagd-, zod.at hier 1+ punt te veTd.ienen val-t.

OpJ-ossingen ÿüord.en tot ej-nd. februari- 1979 ver'\^Iacht.

Veel succes !
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